גיליון 157

מ
ה
ב
מ
ו
ע
צ
ה:
"
ה
ש
ב
וע בעמק הירדן "

ו‘ אלול |  5ספטמבר 2019

בשעה טובה :שנת הלימודים יצאה לדרך

כ 4,300-ילדות וילדים החלו ביום ראשון ,בשעה
טובה וברגל ימין ,את שנת הלימודים בבתי הספר
של עמק הירדן .השנה נפתחה עם המון פנים
מחייכות של תלמידים והוריהם ,של מורות ,מורים
ואנשי חינוך שהתגעגעו מאד לילדים ועם בשורות
מעודדות.
בבית הספר ע"ש נעמי שמר בכנרת נפתחה
לראשונה כיתה רגשית; בבית הספר מול גלעד יש
כבר שלוש כיתות א' ובתיכון של העמק ,בית ירח,
התייצבו באולם הספורט לטקס הפתיחה המסורתי
מספר שיא של למעלה מ 900-תלמידות ותלמידים.
ראש המועצה עידן גרינבאום הקדיש את דבריו
בטקס המרגש ,כדי להבהיר כמה עניינים חשובים
לדור האזרחים שינהל ומן הסתם ינהיג את המדינה
בעשורים הבאים" .ימים לא פשוטים עוברים על
החברה הישראלית רגע לפני סיומה של עוד מערכת
בחירות" ,אמר ראש המועצה" .ימים של שיסוי ,ימים
של פילוג ושל ביזוי האחר ,ימים שלא מכבדים אותנו
כמדינה וכציבור...
״אתם שמתבוננים בנו  -אל תיקחו דוגמה! אל
תתנהלו כמו אלה המסיתים ,או לחילופין כמו אלה
האדישים .שיסוי וביזוי ,רמיסת האחר והשונה רק כי
תרבותו או מוצאו זרים לנו ,הם דבר פסול ואסור;
בימים שבהם הרשתות החברתיות מוצפות בשיח
אלים ובימים שבהם ויכוח על מקום חנייה עלול
היגמר ברצח ,מוטלת על כולנו החובה להתייצב
ולהגיד :עד כאן!
״אני קורא לכל אחת ואחד מכם לעשות את הדבר
הנכון ולהשפיע על סביבתו הקרובה ...כשאתם
עדים לעוול אל תעמדו מנגד ,כשאתם רואים אי צדק
תזעקו ותמחו ...לא לכם ולא לנו יש עוד את
הפריוולגיה להישאר אדישים".

בסיום דבריו ,הזכיר ראש המועצה לראשי המדינה,
כי בוגר בית ירח ,אורון שאול ,עדיין נמצא בידי
החמאס וטרם שב למשפחתו ולארצו כבר חמש
שנים" .אני מצטרף לקריאתה של זהבה שאול ,אמו
של אורון ולקריאותיהם של שני אחיו ,אבירם
ואופק ,ואומר לראש הממשלה :החזר את הבנים
הביתה .את אורון ואת חברו סגן הדר גולדין ואת
האזרחים הנמצאים בשבי החמאס בעזה".
מנהל בית ירח ,שרון שדה ,פנה בדבריו אל
הצעירות והצעירים באולם והזכיר כמה מהאירועים
המכוערים שבהם היו מעורבים צעירים ישראלים
בחו"ל במהלך הקיץ .הוא קרא לתלמידות ותלמידי
בית ירח לשמור על קוד ההתנהגות המאפיין את
המוסד החינוכי שבו הם לומדים ,לכבד ולהיות
קשובים לחבריהם.
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להתנדב זה הכי ,אחי

גאים ושמחים להכיר לכם את מי שמככבת בימים אלה על
שלטי חוצות ברחבי הארץ :אפק אלקיים ,בת  17וחצי
מהישוב נווה עובד.
מתברר שמדובר בנערה צעירה שיש לה קילומטראז' מפואר
של תרומה והתנדבות .היא מתנדבת שנים בחלוקת מזון
למשפחות נזקקות ,עושה בקביעות משמרות כמתנדבת
במד"א טבריה ולאחרונה השתתפה בפרוייקט wow tour
 2019של חברת קוקה קולה .אפק נבחרה ביחד עם עוד 15
נערות ונערים מכל הארץ מתוך  45אלף ששמותיהם הוגשו
למנהלי הפרוייקט.
כבוד גדול להורים שזכו לחנך אותה לנתינה בלא תנאי,
לאנשי הישוב הגאים ,למוריה בבית ירח וכמובן לעמק הירדן.

הצליחה ה :66-חוגגים את המפלס המשודרג

בשבת ה 21-בספטמבר תתקיים בכנרת צליחת 'ספידו'
ע"ש יעקב חסיד בפעם ה .66-האירוע מתקיים בשיתוף
המועצה האזורית עמק הירדן.
זו ההזדמנות עבור כולם לחגוג את המפלס המשודרג של
הכנרת במסלולים למרחק של  1.8ק"מ ו 3.8-ק"מ.
לתושבי עמק הירדן  -ההרשמה לצליחה מתקיימת בחנות
'ספידו' במתחם מול כנרת .עם הצגת כרטיס תושב ,המחיר
לתושבי העמק הוא  .₪ 85השנה יקבלו כל אחד ואחת מן
הצולחים צ'יפ אלקטרוני בטיחותי לזיהוי אשר ישמש
כבקרה לכניסה וליציאה מהמים.
)המחיר לתושבי עמק הירדן כולל את הצ'יפ המיוחד(.
ניתן להירשם גם בדף הרשמה עדכני וחדיש באתר -
. Speedo.co.il
כרטיס בודד לצליחה החל מ ₪ 100 -לצולח/ת ₪ 90 ,לכל
צולח/ת במשפחה של  4נפשות ומעלה .מי שיירשמו דרך
האתר ייהנו מהנחה של  20%על פריטים של ספידו
המוצעים באתר.
למחירון המלא יש להיכנס לאתר הרישום
.https://bit.ly/2Z2Fmll
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פרחים ולביאות על פני הכנרת

'הלביאות הוורדות' ,אשר מתמודדות בצורה מעוררת
השראה עם מחלת הסרטן – שבות אל הכנרת ולעמק
הירדן ועושות את זה באירוע יוצא דופן:
ביום שישי ה 11-באוקטובר יתקיים באולם בית ירח ובאזור
הימייה אירוע 'כנרת של לביאות' ,בהשתתפות מאות
לביאות ורודות ובני משפחתן ,ליהיא לפיד ,יעל ארד,
ומירית הררי ,הופעות של זמרים ,מעגלי הרקדה ועוד ועוד
– והכל בהתנדבות.
שיאו של האירוע יהיה 'טקס הוורד' המסורתי ,משט מרגש
לזכרן של חולות הסרטן אשר נפטרו .את המסע תלווה
בשירתה הזמרת מירי אלוני וישתתפו בו 'הלביאות
הוורודות' וכמאה ילדי העמק המתאמנים במסגרת מועדון
החתירה .המשט יצור בתוך המים שובל של פרחים בשלל
צבעים אשר יונחו על פני המים.
מאות נשים מכל הארץ אשר מתמודדות עם מחלת הסרטן
 תגענה כדי לחוות ביחד יום שיש בו שמחה ,שירה,ריקודים והעצמה .את האירוע יארחו מאה חותרות
מנבחרת 'לביאות ורודות ישראל' .זוהי נבחרת חתירה של
מתמודדות עם הסרטן ,החותרת על סירות מסוג 'דרקון'.
האירוע יחל בשעה  08:45באולם הספורט בבית ירח ומשם
יעבור אל הימיה.

אושרה ועדת הכשירות לבחירת המנכ"ל הבא

בהמשך להודעת מנכ"ל המועצה עו"ד דודו פרץ על
רצונו לסיים את תפקידו ,אישרה השבוע מליאת המועצה
את הרכב ועדת הכשירות לאישור בחירת המנכ"ל הבא.
הוועדה תורכב משני נציגי המליאה  -עו"ד רוני יוסטמן
)אלמגור( ואילון ראובני )דגניה ב'( לצד ראש המועצה,
היועץ המשפטי של המועצה ומנכ"ל מועצה אזורית
שאינה בשכנות לעמק הירדן.
על פי הנחיות משרד הפנים ראש המועצה יציג בפני
הוועדה את מועמדו לתפקיד וזו תבדוק את כשירותו.
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לראות את העשייה מקרוב

ראשי הרשויות באשכול כנרת-עמקים התארחו השבוע
אצל אנשי בית החולים פוריה ,בראשותו של המנהל ד"ר
ארז און ושמעו על תנופת הבנייה ,הקמת המחלקות
החדשות ועל חידושים בתחום המחקר המתנהל במרכז
הרפואי של האזור.

"החלום של מרכז שיקום לתושבי הצפון מתגשם בימים
אלה" ,פתח ד"ר און את המפגש החגיגי עם ראשי הרשויות
מהגליל והעמקים .ד"ר און עידכן את המשתתפים
בהתקדמות המשמעותית שנעשתה בפרוייקטים רבים של
פיתוח ובינוי ברחבי המרכז הרפואי :בניית חדרי הניתוח
החדשים ,הקמת מכון דיאליזה חדש ומרווח ,בניית יחידת
טיפול נמרץ ילדים וכל זה ,לצד פתיחת מספר מרשים של
יחידות ושירותים רפואיים חדשים לרווחת כל תושבי הצפון.
במפגש הוענק מגן הוקרה מיוחד למוטי דותן ,ראש
המועצה האזורית גליל תחתון לשעבר" .לאורך שנות
כהונתך המרשימה ,טובת המרכז הרפואי עמדה תמיד
לנגד עיניך ,פעלת ללא לאות ודאגת ליזום ,להוביל ,לגייס
ולעשות למען פיתוחו וקידומו של המרכז הרפואי שלנו!
בזכותך המרכז הרפואי התעצם והגיע להישגים יוצאי
דופן ,"...אמר לו ד"ר און.
יורם קרין ,יו"ר אשכול רשויות כנרת-עמקים ,סיכם את
המפגש ואמר" :זה היה מפגש מרתק ומלמד .הבנו כמה
חשוב לנו להתגייס וליצור חיבור הדוק בין המרכז הרפואי
לקהילה ,כי המשמעות היא קידום בריאות והעלאת
המודעות בקרב התושבים שלנו".
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כביש גישה חדש למושב אלמגור

סמוך למושב אלמגור החלו בימים אלה עבודות לסלילת כביש
הגישה החדש אל המושב.
התוואי החדש של הכביש עובר במסלול בטוח ונוח הרבה
יותר אל האזור המתחדש במושב ואל ההרחבה שנבנית שם.
הוא יחליף את הכביש הנוכחי שלטענת התושבים אינו
בטיחותי מספיק .שיהיה בשעה טובה.

להגשים את החלום בתנועה

פעילות מחול למבוגרים מאפשרת לכל אדם
שאוהב לנוע בשמחה ובהנאה לממש את
החלום שלו .הריקוד מכיל מרכיב של ריפוי ,ללא
צורך בניסיון קודם .כל אחד מסוגל להביא את
האישיות והיחוד שלו לתוך המחול.
בימים אלה כבר נפתח חוג מחול חדש ובמרכז
המחול ממתינים לנרשמים נוספים .החוג
מתקיים בימי ראשון בשעה  20:30עד לשעה
 22:00במרכז המחול שבבית יד לבנים.
שיעור ניסיון ראשון – ללא עלות.
לפרטים :ריבקי אלגד 04-7703979

ʭʣʥʷʯʥʩʱʰʹʥʸʣʠʬ

PDFKRO#MYRUJLO ʬʨʬʥʧʮʬʥʤʷʩʱʥʮʬʦʫʸʮʤ
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